SUPERTOPNOVINA! Atanas Kurtenkov, July 25 at 8:52pm
Днес в РУМ "Молдавия", ул. "Трети март" № 31, град Пловдив се учреди Национална
шахматна организация под името "Обединение за шахматна взаимопомощ".
В 17:30 ч. заседанието се откри от председателя на събранието г-н Хр. Костурков.
Констатира се, че присъстват 4 редовни шахматни клуба от три различни области с
напълно редовни документи:
1. "Оборище" (Панагюрище, Пазарджишка област) чрез председателя си Христо
Костурков,
2. "Траяна 2011" (Стара Загора, Старозагорска област) чрез председателя си Боян Тонков,
3. "Асеновец 2006" (Асеновград, Пловдивска област) чрез председателя си Неделчо
Чепаринов,
4. "Спартак" (Пловдив) чрез председателя си Атанас Куртенков.
Отбеляза се, че ОШВ отговаря на всички изисквания на ЗЮЛНЦ за учредяване на НШО в
обществена полза. Основният предмет на дейност на ОШВ е взаимно безплатно подпомагане на членовете на ОШВ с шахматни логистика, средства, инвентар и други. По
всички въпроси имаше единно мнение и публично се поканват всички желаещи клубове
да станат членове на ОШВ. Всеки реален шахматен клуб, заявил желание да подпомага
шаха и колегите си със собствени средства и логистика безплатно, се приема автоматично
за член на ОШВ - без общи събрания и заседания, само чрез такова заявление. Кухи
клубове не се приемат за членове на ОШВ!
Реши се да се сложи край на шахматното разделение и се приеха краткосрочна и
дългосрочна програма за действие. Имаше и съобщения, както и комуникация с родители,
изявили желание за участие в ОШВ. Събранието се закри в 20:30 ч., като се състоя
дружеска почерпка със собствени средства. Очаквайте прессъобщение с подробности от
председателя на Учредителното събрание на ОШВ г-н Христо Костурков.
Toma Kirjakov Маските започнаха да падат... July 25 at 9:05pm
Atanas Kurtenkov Решихме да се обединим на ИДЕАЛИСТИЧНА основа, защото е ясно, че
на МАТЕРИАЛИСТИЧНА основа е невъзможно засега обединение. Какво лошо има в
идеята? Нищо не искаме от никого, а само ще даваме. July 25 at 9:11pm
Васил Иванов Куртенков това сериозно ли е ? Звучи прекалено хубаво, за да е истина, найнакрая нормални клубове заедно да постигнат нещо реално ! Очаквайте много мили думи
от опозиционерите, които още вярват, че са се оженили за властта ....Защо вие можете да
сте публични, прозрачни, отворени, демократично настроени, а те не могат и досега не го
проумявам, толкова ли е сложно ? July 25 at 9:15pm
Atanas Kurtenkov ДА! Сериозно е! Затова и визирам конкретни имена. До два дена ще има
и прессъобщение, защото е вече късно за утрешна новина в медиите. July 25 at 9:18pm

Atanas Kurtenkov Важното е, че НЕ искаме пари нито от ММС, нито от общини, нито от
никого, а само ще си помагаме приятелски. July 25 at 9:19pm
Toma Kirjakov Мнението на "Васил Иванов" винаги е много ясна индикация за ситуацията.
July 25 at 9:19pm
Atanas Kurtenkov В смисъл? Ти си против да си помагаме ли? July 25 at 9:19pm
Васил Иванов Куртенков очаквам да пратят проверки - какви са тия които не искат
държавни пари, подозрителни сте :) Само да ви питам, конкретно вашата организация на
каква позиция е по въпроса за миналото на бфш - трябва ли да има ПЪлна проверка на
периода ПРЕДИ 2011 или като бшс - смятате, че е минало заминало. Отговорът на този
въпрос - наричам кратко - тест за моралност! July 25 at 9:23pm
Radislav Yordanov Atanasov Ма чай са, има ли снимки на остатъците от дневния ред? July
25 at 9:25pm
Atanas Kurtenkov Има си председател. Ще пусне прессъобщение до два дена. July 25 at
9:28pm
Atanas Kurtenkov Единодушно решихме, че така или иначе всички даваме десетократно
повече пари, отколкото получаваме от ММС, та не си струват нервите.
Не ни интересува БФШ, не ни интересуват двете БШС-та, не ни интересува даже и
Шахматната асоциация на Николай Тодоров и Александър Делчев. Те вървят по свой път
и няма да им пречим. Основахме НШО на коренно различна основа и е време всеки да си
помисли за това. Всеки реален клуб е добре дошъл. Нямаме претенции към никого.
НИЕ СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО! July 25 at 9:27pm
Nikolay Nikolov Аз съм ЗА! Много хубава новина. Как мога да кандидатствам за членство?
July 25 at 9:39pm
Христо Костурков Когато пожелаеш, може и на предстоящия турнир в Панагюрище! July
25 at 11:49pm
Nikolay Nikolov Невъзможно ми е да напусна София, поради ангажименти все още. Ако
има нещо, пиши на ЛС. Наско ми има телефона. July 25 at 11:56pm
Христо Костурков Като ни изработят уеб страницата, вече ще качваме клубовете в
организацията и ще координираме сътрудничеството! July 25 at 11:58pm
Atanas Kurtenkov Веднага те приемаме! Имаме решение да НЕ се кандидатства за
членство, а да се приема автоматично всеки реален клуб само по заявление, че ще помага
на колегите си безплатно. "Лидер" е реален ШК, така че пускаш едно заявление и си вече
член на ОШВ. Няма членски внос, няма глупости. Само има колеги, които си помагаме.
July 25 at 9:41pm
Nikolay Nikolov Лидер е реален клуб, с откраднати 20 чистак нови шаха
9:45pm
Petyo Marinov Аз познавам един , който обсебва шахове....... July 25 at 10:30pm

:( July 25 at

Nikolay Nikolov От мазето ми ги свиха! Аз съм си виновен... а като знаеш, давай имена
July 25 at 10:48pm

:)

Dimitar Dochev Индивидуални членове приемат ли се? Че ако правите заседания в хубави
механи, ще имате нужда от помощ. July 25 at 10:01pm
Христо Костурков Ние сме по пастите и бозата в сладкарниците! Ако нямаш диабет
заповядай! July 26 at 12:12am
Atanas Kurtenkov ВСИЧКИ! Няма проблеми. Само трябва заявление за безплатна
взаимопомощ. Например, ти, Дочка, би могъл да даваш безплатни лекции на децата в
шахматните лагери, които решихме да правим. July 25 at 10:05pm
Dimitar Dochev Не мога, нямам диплома от НСА. July 25 at 10:06pm
Atanas Kurtenkov За нас дипломата няма значение.
Обединяваме се всички И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът. July 25 at 10:08pm
Dimitar Dochev Шахматни пролетарии от всички страни, обединявайте се! July 25 at
10:10pm
Atanas Kurtenkov Нямаме какво да губим друго, освен дълговете си! July 25 at 10:12pm
Boyan Tonkov И от мен нещо: Вчера бях приятно изненадан с поканата от г-н Костурков,
отзовах се и имало защо - приятен разговор между съмишленици, набързо се очерта и
програма. Инициативата е благородна, не се преследват користни цели или лицензи, нито
имаме амбиции да ръководим шаха. Основното е да си помагаме с човешки материал и
игрови инвентар, кой както може. Няма да пречим на федерации и съюзи, всеки е
свободен да членува там, при нас търсим най-малкото общо кратно (Кое ли е то?), което
би трябвало да може да ни обедини или най-малко да ни събере в една зала. И то без
условия, без някой на входа да казва: Ти да!, Ти не!, да, да, не, не... :) July 25 at 11:36pm
Христо Попзафиров Брех...подкрепям
.. малко комунистическо (идиалистичо) звучи
.не вярвам че е възможно . Да е така " ние сме едно семейство ". Безвластието ражда борби
за държавна ПАРА (лиценз). А това ново БШО не иска пари !?! . Това само идиалистичо
само Христо Костурков може да да го измисли ? Респект и успех July 25 at 11:59pm
Христо Костурков Ами нали си слушал или чел приказката за неволята! И ние викахме
неволята, викахме! Няма я неволята и решихме сами да си пооправим каруцата!! July 26 at
12:58am

